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RESUMO 
 
Este trabalho insere-se na linha de pesquisa Cultura e Processos Educacionais e 
tem como objeto de estudo a subjetividade e a educação à luz da obra Totalidade 
e infinito, de Emmanuel Lévinas. Na aproximação com o pensamento levinasiano, 
pergunto pelo sentido da subjetividade e da educação em um mundo impregnado 
pela violência, pela indiferença, por experiências de esvaziamento destrutivo 
decrianças, mulheres e homens, colocados numa situação limite, enfim, de 
desfiguração de sua condição humana. A arqueologia de algumas idéias 
fundamentais da referida obra, tais como Ontologia, Representação, Mesmo, 
Outro, Rosto, Separação, Morada e Exterioridade, revelou que a razão no 
Ocidente passou por um processo de encantamento, no qual ela, que antes 
colocara o mundo mítico em questão, universalizou-se pela autossuficiência do 
“eu penso”, transformado, na verdade, em “eu posso”. E, mais, a razão insistiu 
tanto na liberdade que acabou por construir uma subjetividade que não conseguiu 
ir além do cuidado consigo mesmo, não contemplou em seu instituinte a 
responsabilidade pelo outro. As idéias desenvolvidas por Lévinas em Totalidade e 
infinito possibilitam colocar em questão a educação que põe as ideias no lugar das 
pessoas, absorve os interlocutores e os substitui pelo tema, conformando-se com 
uma negação da exterioridade pela relação lógica da totalidade e a redução do 
saber a conhecimento objetivo que perde a sua essência crítica e acaba por forjar 
um sujeito incomunicável e devolvido a si mesmo. Esta pesquisa, de natureza 
bibliográfica, interroga a obra Totalidade e infinito, colocando-se na escuta do 
autor e de outros estudiosos de sua obra. Para compreender uma determinada 
realidade na perspectiva fenomenológica levinasiana, é preciso abandonar 
qualquer pretensão totalizante, porque o Outro não se deixa prender por nenhum 
sistema, ao contrário ele nos descentra, nos liberta e nos faz disponíveis aos 
outros. Concluo que o sentido da subjetividade está na resposta a ser dada ao 
Outro, resposta inconformista e desestabilizadora ao ponto de causar ruptura no 
presente e colocar-se na resistência à Totalidade. Assim, a subjetividade não está 
no retorno ao eu, mas no acolhimento do Outro; e também que a educação deve 
ser pensada nos termos de uma educação da alteridade, dada pelo Outro, que 
transborda os limites do ser e o faz responsável pela vida em todas as suas 
formas. Nesses termos, a educação é linguagem e rosto, que problematiza uma 
educação que tem como princípio fundador as competências e habilidades 
estabelecidas por uma sociedade sem tempo, sem história. A educação é 
exterioridade e descontinuidade na relação com o outro, para afirmar a 
singularidade do outro humano e a educação em direitos humanos como 
fundamento da educação. 
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